องค์การสุรา กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การดาเนินงานกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
องค์การสุราฯ มีการวิเคราะห์เพื่อจัดระดับความสาคัญของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียในมิติของผลกระทบ (Impact) และ
อิทธิพล (Effect) ซึ่งการจัดระดับความสาคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นขั้นตอนที่สาคัญเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ในการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุล โดย
ได้พิจารณาจากระดับผลกระทบ และการมีอิทธิพลต่อองค์กร
องค์การสุราฯ มีการวิเคราะห์ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิศ
ทางการดาเนินงานขององค์กร โดยมีการวิเคราะห์และจัดอันดับความสาคัญของประเด็น โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องว่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวัง (Gap) ๓ อันดับแรกของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม จะถูกนามาเป็นแนวทางในการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เพื่อลด
ช่องว่างความพึงพอใจและความคาดหวัง รวมทั้งยกระดับความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นต่อไป
ในอนาคต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การสุรา
ชุมชน/
สังคม

บุคลากร

ลูกค ้า

ผูม้ ส
ี ว่ นได ้
ส่วนเสียของ
องค ์การสุรา

คูค
่ ้า/ผูส้ ง่
มอบ

หน่ วยงาน
เชิง
นโยบาย

วิธีการดาเนินงานกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1. วิเคราะห์บริบทองค์กร (Organizational Profile) และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามห่วงโซ่ อุปทาน (Supply
chain)
2. สารวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจานวนตัวอย่างเพียงพอและ
ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่จาแนกไว้ โดยต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ ระดับการรับรู้และ
ความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ และการปฏิบัติการขององค์กร รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการทางาน
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
3. จัดทายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2563 – 2567 และแผนการสร้างความสัมพันธ์ และบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี 2563 เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการลดช่องว่าง ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียให้น้อยลง
4. เผยแพร่สื่อสารยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2563 – 2567 และแผนการสร้างความสัมพันธ์และบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้

นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานเชิงนโยบาย

ลูกค้า

1) ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานเชิงนโยบาย ใน
ฐานะผู้กากับดูแล และผู้กาหนดนโยบาย อีกทั้งร่วม
เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
2) ดาเนินภารกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ โปร่งใส
พร้ อ มรั บ การตรวจสอบ รวมถึ ง รายงานผลการ
ดาเนินงานและสถานภาพขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
ครบถ้วน และตามความเป็นจริง
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
และจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต่อต้านการ
ทุจริตและคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
4) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรขององค์ ก รให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด สร้างผลประกอบการที่สามารถเลี้ยง
ตัวเองได้และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน

1) ผลิ ต แอลกอฮอล์ ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพมี ม าตรฐาน และ
ให้บริการที่ดี ในราคาเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
2) เพิ่มช่องทางการจาหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงได้ เข้าถึง
ง่าย อย่างทั่วถึง
3) ปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า ทุ ก รายเท่ า เที ย มกั น เป็ น ธรรม
โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษสัมพันธ์
ที่ดี
4) น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมมาใช้ อ ย่ า ง
เหมาะสม เพื่ อ อ านวยความสะดวกลู ก ค้ า ในทุ ก
ขั้นตอน
5) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางเพื่ อ รั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้วยความรวดเร็ว
อย่างเป็นระบบ

คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ

ชุมชน/สังคม

1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับ คู่
ค้า/ผู้ส่งมอบ อย่างเคร่งครัด และไม่ละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย
2) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงได้
ต้ อ งรี บ แจ้ ง คู่ ค้ า /ผู้ ส่ ง มอบ ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ
ร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
3) ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการคัดเลือก
และการปฏิบัติต่อ คู่ค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ทุกราย
4) ไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่
ค้ า /ผู้ ส่ ง มอบ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5) ช่วยเหลือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุ
ข้อตกลงที่มีต่อกัน

1) ดาเนินการกิจการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ไม่กระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ ชุมชน สังคม
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และประโยชน์
สาธารณะ
2) ให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ จ ะมี ส่ ว นสร้ า งสรรค์
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อ ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ
4) ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาองค์ ก รเพื่ อ บรรลุ สู่
ความยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้กาหนด
ไว้ อ ย่ า งเคร่ งครั ด รวมถึ งการสร้ า งสมดุ ล ทั้ งในเชิ ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พนักงาน
1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
2) ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน มีกฎระเบียบ
ให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมในการทา
งานให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3) ให้ ค วามส าคัญ ต่อ การพัฒ นาความรู้ค วามสามารถของพนักงาน
รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดเป็นนวัตกรรม
4) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
5) ให้ พ นั ก งานถื อ ปฏิ บั ติ ต ามค่ า นิ ย มองค์ ก ร จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณดาเนิ น งาน รวมถึ งกฎหมายและระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
6) ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

กรอบการดาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ

ความคาดหวัง

หน่วยงานเชิงนโยบาย

ปฏิบัติตามนโยบาย และ
รายงานผลการ ดาเนินงาน
ตามที่ กาหนด

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามที่
กาหนด

-

ปฏิบัติตอ่ กันอย่างเป็นธรรม
คานึงถึงผลประโยชน์ที่
หน่วยงานและ ผู้เกีย่ วข้อง
ไดร้ ับตาม ประเด็นความ
ร่วมมือ อย่างเท่าเทียม

-

-

ลูกค้า

-

คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ

-

ปฏิบัติตอ่ คู่ค้าสัญญาและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ตกลงไว้

-

ชุมชน/สังคม

-

- ดูแลเฝ้าระวังผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ปลอดภัยที่อาจมีผลต่อ
ชุมชนละแวก ข้างเคียง

-

-

ผลการดาเนินงานด้าน
มุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมา
มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในการกาหนดวิสยั ทัศน์
และนโยบายสาคัญของ
กระทรวงการคลัง และกรม
สรรพสามิต ตามแผนการประชุม

ลูกค้ามีความคาดหวังว่า
องค์การสุราฯ จะอานวยความ
สะดวกด้านการบริการ เช่น
การขนส่ง การบริการด้านการ
ซื้อขาย การให้ขอ้ มูล
รายละเอียดสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์และการ
ประชาสัมพันธ์ ที่ถูกต้องและ
สะดวกรวดเร็ว
ลูกค้ามีความคาดหวังว่า
องค์การสุราฯ สามารถรองรับ
ปริมาณความต้องการ
แอลกอฮอล์ของประชาชนที่
ต้องการใช้ได้อย่างเพียงพอ
โดยแอลกอฮอล์ที่ผลิต ยังคงมี
คุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ
ลูกค้ามีความคาดหวังว่า
องค์การสุราฯ สามารถอานวย
ความสะดวกและให้คาแนะนา
ในการติดต่อซื้อขาย
แอลกอฮอล์กับสรรพสามิต
พื้นที่ได้

-

นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหาร งานขององค์กร
ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ตามที่ตกลงไว้
ปรับปรุงกระบวนการชาระหนี้
ให้มีความรวมเร็ว ตรงเวลา

-

มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประสานดูแลธุรกรรมการจัดซื้อ/
จัดจ้างจาแนกตามประเภท คู่ค้า/
ผู้ส่งมอบ

เป็นองค์กรที่ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ คานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
เป็นองค์กรที่มีการบริหาร

-

กาหนดให้คณะทางาน CSR
เป็นผูร้ ับผิดชอบในการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น

-

องค์การสุราฯ มีการจัดสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าและจัด
ประชุมสัมมนาลูกค้าประจาปี
เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการ
กาหนดวิสยั ทัศน์และนโยบาย
สาคัญขององค์กร
องค์การสุราฯ มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการประสานดูแล
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ

ความคาดหวัง

-

บุคลากร

-

ค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ
ความมั่นคง
โอกาสในการก้าวหน้าใน
สายงาน
ความปลอดภัยในการ
ทางานและอาชีวอนามัย
การพัฒนาองค์ความรู้
ทั่วไปและเฉพาะสายงาน
ความสุขใจในการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล การ
ดาเนินงานของ ผู้บริหาร
กฎระเบียบที่ชัดเจน
สิ่งแวดล้อมที่ดี
การพัฒนาทักษะความรู้ที่
เหมาะสม Individual
Development Plan
(IDP)

-

-

-

ผลการดาเนินงานด้าน
มุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมา

จัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล
เป็นองค์กรที่ช่วยพัฒนา
ชุมชน มีส่วนร่วมกับชุมชน สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ชุมชนและมีศูนย์จัดจาหน่าย
สินค้าขององค์การสุราฯ

การจัดกิจกรรมสัมพันธไมตรี
กับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น
ด้วยการทาโครงการนาน้ากาก
ส่าไปใช้ประโยชน์
ประสานงานกับหน่วยราชการ
ท้องถิ่นในการของบประมาณ
ในการสนับสนุนโครงการ
ปรับปรุงถนน

เป็นผู้นาอุตสาหกรรม
เอทิลแอลกอฮอล์คุณภาพสูง
ตอบสนองความต้องการด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุข และพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อกาหนด ทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด และมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
เป็นองค์กรที่สนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถ การ
ทางานอย่างต่อเนื่อง ให้
ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
ของพนักงานในการทางาน

ดาเนินงานดูแลด้านสวัสดิการ
ให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง ทั้ง
สวัสดิการด้านการเงิน ค่ารักษา
พยาบาล และสวัสดิการด้าน
ตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่
บุคลากร
ดาเนินการด้านฝึกอบรม เพื่อ
เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับ
บุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

